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Kościerzyna, dnia 17.10.2016r.
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dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.225.000 euro na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynku na potrzeby Dziennego Domu
„Senior – WIGOR” w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Czy uwzględnić w zakresie prac pomięte w specyfikacji roboty :
 dociepleniowe ścian zewnętrznych od strony działki 282/3, i z której strony zewnętrznej czy wewnętrznej.
W ofercie należy ująć docieplenie ściany zewnętrznej sąsiadującej z działką 282/3 od strony wewnętrznej
styropianem grubości 12cm wraz z wykończeniem (warstwa zbrojąca z siatki i kleju, szpachlowanie i dwukrotne
malowanie).
 skucie zniszczonych, zmurszałych, odpadających tynków w pomieszczeniu sali aktywności ruchowej,
W ofercie należy ująć skucie i wykonanie nowych tynków kat. III w pomieszczeniu sali aktywności ruchowej w ilości
66,72 m2.
 wykonanie izolacji iniekcyjnej ścian zawilgoconych,
W ofercie należy ująć wykonanie izolacji iniekcyjnej w ilości 3m2.
 rozebrania ścian wewnętrznych działowych,
W ofercie należy ująć zgodnie z załączonym zaktualizowanym kosztorysem ofertowym.
 ewentualnego wzmocnienia istniejących fundamentów (patrz pytanie 3).
W ofercie należy ująć wzmocnienie istniejących fundamentów na długości łącznej 15 mb poprzez podbetonowanie
istniejących fundamentów na głębokości 70cm poniżej istniejących ław.
2. Czy Inwestor przewiduje wykonanie instalacji wentylacji w obiekcie? Jeśli tak, to prosimy o załączenie
dokumentacji.
Wentylację należy wykonać zgodnie z rys. A12 zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w folderze
dokumentacja projektowa / projekt wykonawczy branży architektonicznej i konstrukcyjnej / architektura.
3. Czy Inwestor posiada inwentaryzację istniejącego obiektu wraz z zaznaczonym poziomem posadowienia
istniejących fundamentów? Ze względu na konieczność uzyskania rzędnych wysokościowych
projektowanych posadzek (1,40m poniżej posadzki istniejącej) trzeba wykonać wykopy poniżej poziomu
fundamentów, co wiąże się z koniecznością wzmocnienia ław fundamentowych wystających ponad poziom
posadzki projektowanej oraz wystających poza pionowe lico ściany fundamentowej.
Zamawiający nie posiada inwentaryzacji istniejącego obiektu wraz z zaznaczonym poziomem posadowienia
istniejących fundamentów. Wzmocnienie ław fundamentowych wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1
tiret 5.
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4. Czy Inwestor przewiduje wykonanie instalacji wentylacji w obiekcie? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie
dokumentacji dla tej branży.
Odpowiedzi udzielono w pkt 2.
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